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Sporadické archeologické nálezy
naznačujú, že až od tohto obdobia
začína prudký rozvoj Pezinka. Zdá
sa tiež, že v tomto prípade majú
pravdu aj staré legendy, ktoré tvrdia, že starý Pezinok stál pôvodne

vyššie v horách. Objav stredovekého opevnenia v Hrubej doline,
na lokalite Starý zámok II. a pokladu pri Starej hore môžu naznačovať, že pôvodné obyvateľstvo,
prípadne jeho časť sa venovali
hospodárskej činnosti v horách. S
najväčšou pravdepodobnosťou
išlo o známe pezinské zlaté baníctvo, o ktorom však máme najstaršiu písomnú zmienku až z roku
1339. To však neznamená, že tu
baníci nemohli existovať už polstoročie predtým. Istou indíciou je
aj skutočnosť, že banícka osada
Mhyr, ktorá sa spomína vo viacerých listinách z roku 1339, ako konkurent grófov zo Sv. Jura a Pezinka pri ťažbe zlata, sa taktiež
spomína v kráľovskej donácii z
roku 1208 ako jeden zo susedov
zeme Bozin.
Napriek niektorým novým archeologickým objavom je poznanie
osídlenia Pezinka v 13. storočí
ešte stále veľmi skromné. Dúfame
však, že nové objavy a predovšetkým pokračujúci výskum na Starom zámku II. prinesú nové informácie dôležité pre spoznávanie
dejín nášho mesta.
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

l Výsledky Pezinčanov na majstrovstvách sveta v orientačnom
behu v japonskom Aiči – šprint: 30.
Lukáš Barták, 39. Ondrej Piják,
stredná trať: 28. L. Barták, 42. O.
Piják, dlhá trať: 13. L. Barták, štafety: 7. miesto (O. Piják, L. Barták,
M. Dávidík).
l Jana Mezeiová obsadila 3.
miesto v trape na medzinárodných
pretekoch v streľbe Barczi Cup v
Trnave. Pezinčanka dosiahla 83
bodov a za víťaznou reprezentačnou kolegyňou Štefečekovou zaostala o 7 bodov.
l Mladí pezinskí džudisti Pavol
Jurčík a Milan Randl sa na 21. ročníku turnaja SNP, najlepšie obsadenom džudistickom podujatí na Slovensku, predviedli vo výbornom
svetle. Jurčík obsadil 2. miesto v
kategórii do 90 kg a Randl skončil v
kategórii do 81 kg na 3. mieste. (pr)

Dňa 20. júna bol ukončený archeologický výskum Farského
kostola v Pezinku, zasväteného
Nanebovstúpeniu P. Márie, ktorý
realizovalo Slovenské národné
múzeum, Archeologické múzeum
v Bratislave.
Bolo zistené, že kostol postavili
naši predkovia na miernej vyvýšenine, ktorá bola intenzívne osídlená už v praveku. Dokazujú to
nálezy z okruhu ludanickej skupiny lengyelskej kultúry a predovšetkým bolerázskej skupiny.
Výskumom sa doložilo aj osídle-

nie polohy v 9., na začiatku 10.
stor. a vo vrcholnom stredoveku –
zvyšky čiastočne do terénu zapustenej chaty s trámovým obložením stien. Až na tomto
deštrukčnom horizonte postavili
sakrálnu stavbu, ktorá prešla viacerými stavebnými úpravami tak v
stredoveku, ako v novoveku. Dôležité situácie boli zrejme, predovšetkým pod sanktuáriom, zničené stavbou novovekej rozsiahlej
krypty. Rozsah odkryvu bol obmedzený pôvodnou predstavou
investora o zachovaní lavíc v lodi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
dáva do pozornosti zamestnávateľom, že účinnosťou zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci ako aj
zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v
znení neskorších predpisov, vyplýva povinnosť
zamestnávateľov informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o zamestnávaní občanov členských krajín Európskej únie a ich rodinných príslušníkov na Informačnej karte do 7 pracovných dní ako aj občanov – cudzincov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie v SR podľa zákona č.
5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Informačné karty sú potrebné na
základe nariadenia č. 311/1976 Európskeho spo-

na ich pôvodnom mieste. V súčasnosti sa však v rámci celkovej
úpravy interiéru uvažuje o ich premiestnení a úprave. V prípade ak
si plánované zavedenie podpodlahového kúrenia vyžiada rozobratie dlažby a zníženie úrovne
pod ňou ležiaceho terénu, treba
tieto práce sledovať, pretože
môžu pomôcť riešiť niektoré otázky, ktoré súčasný výskum skôr
nastolil, ako jednoznačne zodpovedal.
PhDr. Juraj Bartoník, PhD.
riaditeľ SNM–AM

ločenstva z dôvodu štatistických zisťovaní o pohybe pracovníkov medzi členskými krajinami
Európskej únie.
Občania krajín, ktoré nie sú členskými krajinami
Európskej únie potrebujú pred nástupom do zamestnania v Slovenskej republike získať pracovné
povolenie. Povolenie vydáva príslušný ÚPSVaR.
Bližšie informácie získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Komenského 29, 902 01 Pezinok alebo na tel. č. 033/6908
028 – občania Európskej únie a 033/6908 033 –
povolenia pre cudzincov a občania, ktorí nepotrebujú povolenie podľa zákona.
(ÚPSVaR)

